
Dostałeś się na studiana UM w Lublinie?Dołącz doOPEN WEEK! HARMONOGRAMNa wszystkie spotkania obowiazują zapisy poprzez zgłoszenia mailowe pod adresem: biurokarier@umlub.pl. W teści maila należy podać:nazwę wydarzenia, swoje imię, nazwisko oraz kierunek studiów.
27.09.2021Na wszystkich stacjonarnych spotkaniach obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego(maseczki, dezynfekcja, zachowanie dystansu).

28.09.2021
29.09.2021

10.00 – CSM tourZwiedzamy sale symulacyjne i komputerowe, w których będą odbywały zajęcia, salę do cichej nauki oraz barek, gdzie będziesz mógł/a zjeść dobry posiłek.Oprowadzanie: Jan Korulczyk, Piotr Marciniak, Anna Pożarowszczyk – Centrum Symulacji MedycznejCentrum Symulacji Medycznej,ul. Doktora Witolda Chodźki 4 – wejście główne
10.30 – Poznaj Lublin „Przeszłością mi tu pachnie każdy kątek”Skąd nazwa miasta? Dlaczego koza w herbie miasta? Co łączy biskupa, lekarza i włoskiego malarza?Co wspólnego ma farmaceuta z fotografią i piosenką żołnierską?Oprowadzanie:Agata HrycajZamek w Lublinie, ul. Zamkowa 1 – pod wejściem głównym
10.00 -13.00 – Śniadanie z Młodymi MedykamiPoznaj starszych kolegów swojego kierunku, zapytaj o to, co Cię ciekawi, a wszystko przy kawie i smacznym poczęstunku Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 417:00 - 20:00 – Speed dating z organizacjami studenckimiWydarzenie pozwala na spotkanie z członkami zarządów organizacji (m.in. ZSS, IFMSA, Młodzi Medycy, AZS, PTSF, Centrum Wolontariatu, ZPiT) w formie speed dating. Każdy z uczestników wydarzenia będzie miał określony czas na rozmowę z przedstawicielami organizacji, po czym przejdzie do kolejnego stolika, aż wszyscy porozmawiają ze wszystkimi osobami. Ambaras – ul. Doktora Witolda Chodźki 19



SESJA ONLINENa Sesję Online obowiazują zapisy poprzez zgłoszenia mailowe pod adresem: biurokarier@umlub.pl.W teści maila należy podać: nazwę wydarzenia, swoje imię i nazwisko oraz kierunek studiów.30.09.2021 CZĘŚĆ I Moderator: Magdalena Staśkiewicz – Kierownik Centrum Innowacji i Akredytacji UM w Lublinie10.00 – „Open Week – Open Mind – Open Library: zasoby i usługi biblioteki uczelnianej dla studentów”– Renata Birska Dyrektor Biblioteki Głównej10.10 – Biuro Karier – zaplanuj z nami swój rozwój osobisty, edukacyjny i zawodowy– Joanna Tęsna Biuro Karier10.20 – Sprawy socjalne studentówRodzaje i wysokość świadczeń, zasady przyznawania świadczeń, terminy i miejsce składania dokumentów – Maciej Jezierski i Ewelina Czuba, Dział Spraw Socjalnych Studentów10.30 – Akademicka Pomoc Psychologiczna – Jakiego rodzaju wsparcie psychologiczne oferuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie – dr hab. Ewa Humeniuk10.40 – Programy Wymiany AkademickiejCzym są programy wymiany akademickiej? Kto może wziąć w nich udział i dlaczego warto zainteresować się taką formą nauki i szkolenia? – Natalia Radczuk Biuro Programów Wymiany Akademickiej10.50 – Open to. Program Świadomego Absolwenta.Budowanie swojej marki zawodowej zaczynaj na starcie, nie na mecie – Elżbieta Pacek Biuro Karier11.00 – Academical Psychological Help – Where to find support in case of psychological problems (e.g.dealing with stress, adjusting to a new enviroment) – dr Joanna Milanowska11.10 – Academic Exchange Programs – Natalia RadczukDescriptionMoving to another country, making new, fantastic contacts, learning from a different perspective in an international environment, and improving a foreign language. Sounds good right? All these attractions are offered by academic exchange programs, incl. Erasmus + program. What are Academic Exchange Programs? Who can participate and why is it worth being interested in this form of learning and training? Natalia Radczuk from the Academic Exchange Program Office will introduce some more details.11.30-12.00 – Przerwa CZĘŚĆ IIModerator: Elżbieta Pacek – Biuro Karier UM w Lublinie12.00-13.00 – Szkolenie z praw i obowiązków studenta.                  Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z prawami i obowiązkami studenta oraz dowiedzą sie jak one funkcjonują w murach naszej uczelni. Ponadto szkolenie to pozwoli na zaznajomienie sie z uczelnianym savoir vivre – Dawid Staniak oraz Klaudia Żak.13.00-13.15 – Program Buddy – wsparcie student dla studenta – Zuza DrozdProgram polega na pomocy międzyrocznikowej. Dzięki niemu nie jesteś sam na starcie, otrzymujesz wsparcie starszych kolegów w wielu aspektach studenckiego życia.

10.00 – 13.15 Uniwersytet dla studenta – pigułka niezbędnych informacji


